Aprobat în Şedinţa de
Senat din
2014

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII
BUCUREŞTI

METODOLOGIE
privind organizarea şi desfăşurarea examenului
de absolvire a studiilor universitare de masterat
în Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
(în conformitate cu Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale și Ordinul Ministrului
Educaţiei Naționale nr. 183 / 2014 privind metodologia - cadru de organizare a
examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior)

I.

DISPOZIŢII GENERALE

1. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (U.T.C.B.) este, conform aprobării
M.E.C.T.S Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Masterat (I.O.S.U.M).
2. În conformitate cu prevederile legale (Anexa 1) studiile universitare de masterat
asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu
apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi
dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.
3. Programul de pregătire al masterandului trebuie să conţină şi o componentă de
cercetare ştiinţifică în concordanţă cu specificul domeniului de specialitate studiat.
4. Portofoliul de teme de disertaţie şi lista conducătorilor vor fi anunţate de către
facultăţile şi departamentele organizatoare până la sfârşitul lunii noiembrie a fiecarui
an universitar.
5. Tema disertaţiei se stabileşte de către conducătorul de disertaţie împreună cu
masterandul şi se corelează cu programul de pregătire universitară de masterat, cu
domeniul de competenţă al conducătorului de disertaţie, cu programele şi cu politica
instituţională al IOSUM. Temele lucrărilor de disertaţie se aprobă de conducerile
facultăţilor sau departamentelor în care se desfăşoară studiile universitare de masterat.
6. Rezultatele cercetării ştiinţifice realizate în cadrul elaborării lucrării de disertaţie
pot fi valorificate de masterand prin articole în reviste de specialitate. Masteranzii vor
fi încurajaţi să publice cel puţin un articol în buletinele ştiinţifice ale U.T.C.B. sau în
alte reviste de specialitate.
7. Masteratul se încheie cu susţinerea publică a unei disertaţii.
8. Conducătorul de disertaţie poate fi oricare dintre cadrele didactice ale programului
respectiv de studii universitare de masterat.
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9. Masterandul poate solicita schimbarea temei de disertaţie o singură dată în timpul
studiilor universitare de masterat.
10. Schimbarea temei de disertaţie se aprobă de către facultăţile organizatoare în
cadrul aceluiaşi domeniu de studii în care a fost înmatriculat masterandul.
11. Masteranzii care îndeplinesc toate obligațiile de studiu și cercetare prevăzute în
contract și susțin cu succes disertația, primesc diploma de studii universitare de
masterat însoțită de suplimentul la diplomă întocmit conform reglementărilor în
vigoare.
II.

ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

1. Examenul de disertaţie se organizează în două sesiuni anuale:
a) Iunie
b) Septembrie
La cererea candidaţilor, în cazuri bine întemeiate (boală, burse în străinătate),
unităţile de învăţământ pot organiza şi o sesiune suplimentară cu aprobarea instituţiei
de învăţământ, în luna martie a anului următor absolvirii.
2. La U.T.C.B. pot susţine examenul de disertaţie absolvenţii proprii ai studiilor de
masterat.
3. Examenul de disertaţie constă într-o singură probă, şi anume prezentarea şi
susţinerea disertaţiei.
4. Organizarea, componenţa nominală şi numărul comisiilor pentru examenul de
disertaţie se stabilesc, prin decizie a rectorului U.T.C.B., la propunerea consiliilor
facultăţilor şi a conducerii departamentelor organizatoare.
5. La alcătuirea comisiilor de examen de disertaţie se vor avea în vedere următoarele
aspecte:
a) comisiile au în componenţă cel puţin 3 membrii şi un secretar. Membrii
comisiilor trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de şef de lucrări, cu titlul de
doctor, iar preşedintele trebuie să fie conferenţiar sau profesor universitar. Secretarul
are rol organizatoric şi poate fi asistent universitar.
b) comisiile de examen se fac publice pe paginile web ale facultăţilor.
6. La susţinerea examenului de disertaţie participă ca invitat şi conducătorul lucrarii de
disertaţie.
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III.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII
EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

1. Înscrierea candidaţilor, absolvenţi ai U.T.C.B. din promoţia curentă de la toate
specializările de masterat ale universităţii, în vederea susţinerii examenului de
disertaţie se face numai la U.T.C.B..
2. Se pot prezenta la examenul de absolvire numai candidaţii care au promovat toate
activităţile obligatorii cuprinse în planul de învăţământ şi nu au datorii financiare sau
materiale faţă de universitate, astfel:
a) absolvenţii promoţiei curente;
b) absolvenţii promoţiilor anterioare, care nu au susţinut sau nu au promovat
examenul de finalizare indiferent de anul absolvirii;
c) absolvenţii studiilor organizate în baza Legii 84/1995 (studii aprofundate).
3. Absolvenţii care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a
studiilor de masterat se pot înscrie într-o sesiune ulterioară în vederea susţinerii
acestuia la UTCB. Este de competenţa birourilor departamentelor organizatoare de a
decide asupra menţinerii sau nu a temei anterioare a lucrării de disertaţie.
4. Înscrierea la examenul de disertaţie a absolvenţilor U.T.C.B. se face pe bază de
cerere scrisă prezentată la secretariatele facultăţilor sau departamentelor organizatoare
de către fiecare absolvent al studiilor de master. Pentru această categorie de absolvenţi
înscrierea la examenul de finalizare a studiilor de master la secretariate şi depunerea
lucrării de disertaţie la departamente se fac cu cel puţin 5 zile înainte de data la care
este programată începerea examenului de disertaţie. În termen de 3 zile de la predarea
lucrării la departament, conducătorul de disertaţie urmează să întocmească şi să
predea, la department, un referat asupra lucrării elaborate de absolvent, din care să
rezulte admiterea pentru susţinere sau respingerea acestuia.
5. Pentru examenul de finalizare a studiilor de masterat, fiecare absolvent al U.T.C.B.
care repetă examenul de disertaţie va prezenta la înscriere chitanţa de plată a taxei de
250 lei.
6. După încheierea înscrierii, secretariatele facultăţilor sau departamentelor
organizatoare vor afişa listele complete cu candidaţii care au dreptul să se prezinte la
examenul de disertaţie. Listele vor cuprinde candidaţii, în ordine alfabetică.
La programarea susţinerii examenului de disertaţire se va avea în vedere ca numărul
maxim de candidaţi examinaţi zilnic să nu depăşească 12.
7. Lucrările de disertaţie respinse pe baza referatului prezentat de conducătorul
lucrării avizat de departament nu pot fi susţinute în faţa comisiei de examen de
disertaţie, candidatul fiind considerat neprezentat.
8. Lucrările de disertaţie propuse de îndrumător în vederea susţinerii, împreună cu
referatele, se depun de către departamente la secretarul comisiei de examen cu cel
puţin 2 zile înainte de începerea susţinerii examenului de disertaţie.
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IV.

DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

1. Susţinerea examenului de disertaţie constă în prezentarea lucrării de disertaţie
elaborată de candidat.
2. Conducătorii lucrărilor de disertație au obligația de a verifica originalitatea
lucrărilor.
3. Este interzisă comercializarea de lucrări de disertaţie. Absolvenţii vor da o
declaraţie pe proprie răspundere cu privire la originalitatea lucrării.
4. Fiecare membru al comisiei acordă note de la 1 la 10 (note întregi). Media
examenului rezultă ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al
comisiei, calculată cu două zecimale.
5. Media minimă de promovare a examenului de disertaţie este 6,00.
6. Afişarea rezultatelor finale ale examenului de disertaţie se face la sediul facultăţilor
sau departamentelor organizatoare de studii masterale, cu menţionarea datei şi orei de
afişare.
7. Eventualele contestaţii în legătură cu rezultatele examenului de disertaţie se depun
la secretariatele facultăţilor sau departamentelor organizatoare, în termen de 24 de ore
de la comunicarea rezultatelor, şi se rezolvă, în timp de 48 de ore, de către comisia de
analiză a contestaţiilor numită de rectorul U.T.C.B. care are obligaţia de a studia şi
punctul de vedere al membrilor comisiei de examen.
Rezultatul rezolvării contestaţiei rămâne definitiv.
8. Un examen de disertaţie nepromovat poate fi repetat într-o sesiune ulterioară, cu
suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în conformitate cu reglementările
din U.T.C.B.
9. Dacă şi la a doua susţinere a disertaţiei masterandul nu obţine medie de promovare,
acesta va primi un certificat de absolvire a programului de studii universitare de
masterat şi foaia matricolă.
V.

ELIBERAREA DIPLOMELOR

1. Absolvenţilor studiilor de masterat care au promovat examenul de disertaţie li se
eliberează “Diplomă de Studii universitare de masterat” însoţită de suplimentul la
diplomă, întocmit conform reglementărilor în vigoare.
2. Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul se eliberează în
programul de studii / specializarea absolvit(ă) de către U.T.C.B., în termen de cel
mult 12 luni de la data promovării.
3. Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul primesc, la
cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi
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drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să conţină semnăturile şi informaţiile înscrise
în diplomă.
4. Rectorul poate anula, cu aprobarea Senatului universităţii, un examen de finalizare
a studiilor atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin
încălcarea codului de etică şi deontologie universitară.
VI. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
1. În termen de 5 zile de la încheierea examenului de disertaţie, decanatele facultăţilor
sau secretariatele departamentelor organizatoare vor transmite la Secretariat Rectorat
rezultatele obţinute de absolvenţi la examenul de finalizare a studiilor universitare de
masterat.
2. Prezenta metodologie se aplică începând cu promoţia anului universitar 2013 /
2014, precum şi absolvenţilor care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de
finalizare a studiilor.
3. Prezenta metodologie va fi adusă la cunoştinţa absolvenţilor prin afişare la
avizierul facultăţilor, precum şi pe site-ul universităţii.
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Anexa 1
Acte normative ce stau la baza „Metodologiei de desfăşurare
a examenului de finalizare a studiilor din Ciclul II – Studii universitare de master –
în Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti”
1. Legea nr. 1/2011 Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare;
2. Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.183/16.04.2014, publicat în M.O.
Partea I 303/24.04.2014, privind metodologia – cadru de organizare a examenelor de
finalizare a studiilor în învăţământul superior;
3. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
4. H.G. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
masterat.
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